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  يهاي يادگيري در بهداشت عموم ملموس از نظريه يكاربرد
  

  *اله رضايي فريبا حقاني، حبيب
  

  
  چكيده
آنان در  يها افتهياند و  قرار داده يمختلف مورد بررس يها دگاهيرا از د يريادگي ،يتيترب يپژوهشگران عرصه روانشناس: مقدمه

و  نياصول، قوان نيمب تواند يم ها هينظر نياز ا كيهر . منجر شده است يمتفاوت يها هيبه ارائه نظر يريادگي يها دهيپد نييتب
هاي يادگيري در  از موارد كاربرد نظريه هايي هدف از اين تحقيق ارائه نمونه. باشد درسكاربرد در كالس  يبرا يخاص طيشرا

  .است يبهداشت عموم
شامل  ييها واژه ديبا كمك كل magiranو  sid ،iranmedex ،irandocهاي اطالعاتي شامل  مطالعه پايگاه نيدر ا: ها روش

 .آزوبل و بندورا مورد جستجو قرار گرفت ،يسازندگ هينظر ،يشناخت هينظر ،يرفتار هينظر ،يريادگي ي هينظر ،ياجتماع يشناخت يريادگي
  .قرار گرفت استفادهو  يتعدادي كتب مرتبط نيز مورد بررس

فرايند تميز محرك در درس حشره شناسي براي تمايز . شود مي رابطين بهداشتي استفاده فراوان قانون پاداش ثرانديك در طرحاز: نتايج
 سيدر تدر .استفاده شده است دزياز ا يريشگيبراي آموزش پ ياجتماع -يريادگي ياز تئور .شود مي بين انواع مختلف حشرات استفاده

  .شود ين استفاده ماز روش آموزش از باال به پايي يدر علوم بهداشت قيروش تحق
در بهداشت  ها شودولي قابليت استفاده بااليي از اين نظريه مي ي يادگيري در بهداشت عمومي بسيار كم استفادهها از نظريه :گيري نتيجه

و  يحطرا يريادگي يها هيدر حوزه نظر ييها ها، برنامه دانشگاهعلمي  هيأت يآشنا ساختن اعضا يبهتر است كه برا .عمومي وجود دارد
  .فراهم شود يريادگيو  ياددهينديدر فرا يادگيري يها هياز انواع نظر يريگ و بهره ييآشنا نهيزم لهيوس نياجرا گردد تا بد

  
  فراشناخت، يادگيري  هينظر ،يرفتار هينظريه يادگيري، بهداشت عمومي، نظر: هاي كليدي واژه
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1مقدمه  

يادگيري عبارت است از فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار 
در رفتار بالقوه فرد، كه بر اثر تجربه حاصل شده باشد و 

هاي موقتي بدن مانند آنچه بر اثر  توان آن را به حالت نمي
آيد نسبت  يبيماري، خستگي يا مصرف دارو پديد م

ها و محورهاي  يادگيري از محدود زمينه). 1(داد
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موضوعي روانشناسي است كه اندك زماني پس از 
استقالل يافتن روانشناسي به عنوان نظام علمي پاي گرفت 
و تا كنون در گسترش دانش روانشناسي نقش بزرگي 

يادگيري نه تنها به عنوان يك زمينه علمي . ايفا كرده است
جا كه در  د حائز اهميت است، بلكه از آنبه خودي خو
ي ها ان، آن را از جمله حوزهنظر صاحبها،  برخي رشته

مورد بحث مسائل  مورد نياز خود براي شناسايي
دانند، همواره مورد توجه روانشناسان بوده و همه  مي

پردازان و پژوهشگران روانشناسي، به طور مستقيم  نظريه
هاي مهم به حساب  ه موضوعيا غير مستقيم، آن را از جمل

 س،يجو). 2( اند آورده و درباره آن به پژوهش پرداخته
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 سيتدر يبا عنوان الگوها يو كالهون در كتاب ليو
 يريادگي يالگوها سيتدر يدر واقع الگوها سندنوي يم

،  در كسب اطالعات رانيفراگ ياري هستند و ما ضمن
 يها و راه تفكر يها وهيها، ش ، ارزش ها مهارت ها، هينظر

 زيرا ن يريادگينحوه آنها  نشان دادن خود، به
  ).3(مآموزي يم

را از  يريادگي ،يتيترب يعرصه روانشناس پژوهشگران
 يها افتهياند و  قرار داده يمختلف مورد بررس يها دگاهيد

 يها هيبه ارائه نظر يريادگي يها دهيپد نييآنان در تب
 تواند يم ها هياز نظر كيهر . شده استمنجر  يمتفاوت

كاربرد در  يخاص برا طيو شرا نياصول، قوان نيمب
متنوع است و  يريادگي يها هينظر). 4(باشد درسكالس 
 يريادگيمسائل  كه باآنها  از يبند طبقه نيتر جامع

 ياعضا يبرا تواند يدارد و م يكيارتباط نزد يآموزشگاه
 ، واقع شود ديمف سيتدر نهيها در زم علمي دانشگاه هيأت
پردازش اطالعات،  ،گرايي شناخت ،ييرفتارگرا يها هينظر

هرگنهان و ). 5(و فراشناخت است يتماعاج يريادگي
فقط  توان يرا نم يريادگي ندياند كه فرا كرده تأكيدالسون 
برد چرا كه هر  شيپ يريادگي ياز الگوها يكيبر  هيبا تك

 قياو حق ورزند يم تأكيد قياز حقا يا بر پارهآنها  كدام از
وجوه  يحاو ريجدول ز). 4(رنديگ يم دهيرا ناد گريد
 ياعضا يكه برا ست ا يريادگي يها هينظر ياديبن

توجه به نكات و  شده نيو تدو هيها ته علمي دانشگاه هيأت
و  رانيفراگ يريادگي زهيانگ شينهفته در آن باعث افزا

  : شود يتر ممؤثر يريادگي

  
  )9تا6(يمطرح شده در عرصه روانشناس هيظرچهار ن ياديوجوه بن يمعرف :1 جدول

 كاربرد نظريه براي اساتيد نظريه پردازان متغيرهاي اساسي تأكيدنقاط  رويكرد

  محرك، پاسخ، تقويت، تنبيه، رفتار رفتارگرايي
 عادت، اهداف رفتاري 

واتسون، گاتري، 
 ثورانديك، اسكينر

 هاي تقويت فراگيران و ميزان اثر بخشي عرضه شيوه - 
  در فرايند يادگيريها آن
  تنظيم و توزيع دانش و كنترل يادگيري - 
 آموزش گام به گام يادگيري - 

گرايي و  شناخت
 پردازش اطالعات

  شناختي، بينش، بصيرت، فهميدن، ساخت شناخت
 ادراك، پردازش اطالعات، حافظه

آزوبل، برونر، 
 پياژه

و  شرح و بسط مراحل تحول فهم و درك در فراگيران - 
  در آموزشآنها  چگونگي كاركرد

هاي  نشان دادن معنادار بودن يادگيري و شيوه - 
 ذهن فراگيرنده دهي سازماندهي و  سامان

  رفتار و يادگيري اجتماعي
رويدادهاي 
 دروني فرد

  رفتار آشكار، احساس، ادراك، تفكر، 
 يادگيري از راه مشاهده

  يادگيري از راه مشاهده  -  بندورا
  ز طريق مجاورتيادگيري ا - 
ها به  و نگرش ها مهارتنشان دادن نحوه يادگيري  - 

 فراگيران

فرايندهاي  فراشناخت
 شناختي 

ارزش دادن به خود كاوشگري، خود آغازگري و  -  فالول و كنترل خودخوددانش  ناختش
  خود قضاوتي فراگيران

  شخصي نظام شناختي توسط فراگير دهي سازمان - 
 ردهاي شناختي فراگيريادگيري بر اساس راهب - 

  
 كييادگيري هر  هاي هيتوجه به موارد بيان شده نظر با
 يخاص برا طيو شرا نياصول، قوان نيمب تواند يم

را  يريادگي نديفرا. كاربرد در كالس درس باشد

 يريادگيهاي  از نظريه يكيبر  هيفقط با تك توان ينم
 قيااز حق يا بر پارهآنها  برد چرا كه هر كدام از شيپ

از  هايي ارائه نمونهنوشتار هدف از اين . دكن مي تأكيد



  گيريهاي ياد نظريه  فريبا حقاني و همكاران
 

 mui.ac.irhttp://journals.   1073/      )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي	

 ،ييهاي يادگيري رفتارگرا موارد استفاده نظريه
و  ياجتماع  يريادگيو پردازش اطالعات،  ييگرا شناخت

  .است يفراشناخت در بهداشت عموم
  

  ها روش
كه  ديانجام گرد 1388دوم سال  مهيپژوهش در ن نيا
 sid ،iranmedex ،irandocل شام ياطالعات يها گاهيپا

مختلف مورد  يها واژه ديبا استفاده از كل magiranو 
اصلي مورد استفاده  يها واژه ديكل. جستجو قرار گرفت

 ،ياجتماع يشناخت يريادگيدر اين تحقيق شامل 
 ،يشناخت هينظر ،يرفتار هينظر ،يريادگي ي هينظر
 نيتترجمه ال .آزوبل و بندورا بودند ،يسازندگ هينظر

جستجو مورد استفاده قرار  يبرا زيها ن واژه ديكل نيا
و تعدادي  Google يبه عالوه موتور جستجو .گرفت

نيز مورد استفاده  يريادگي يها هيكتاب مرتبط با نظر
مقاالت . ديداستخراج گرآنها  يديقرار گرفت و نكات كل

 يها سال نيبودند كه ب يوكتب مورد استفاده موارد
 يدر جستجو. منتشر شده بودند 2010تا  1990
مقاالت به دست آمده، با توجه به  هيكل انياز م ،يمقدمات
 يمقاله مناسب برا 13حدود  ده،يعنوان و چك يبررس
وارد مطالعه  افتهيمتن كامل و مرور ساختار  يبررس
موضوع به طور  يكه به بررس اي لهمقا. دنديگرد
و فقط پرداخته باشد موجود نبود  رانيدر ا ميمستق

به  يابيمقاالت، ما را در دست يمدارك موجود در بعض
  .ديرسان ياري جهينت
  

  نتايج
در  ي يادگيري در بهداشت عموميها كاربرد نظريه

پردازش  ،ييگرا شناخت ،ي رفتاريها چهار دسته نظريه
و فراشناخت بررسي  يادگيري اجتماعي ،اطالعات
  .گرديد

  ي رفتاريها كاربرد نظريه :دسته اول
 ياصول ارائه آموزش نيتر مهم كيثراندا دهيطابق عقم

وضوح اهداف در آموزش، : است ريشامل موارد ز
 نديتأكيد بر فرا ده،يچيدهي مطالب از ساده به پ سازمان
ها، آماده  به پرسش حيصح يها و ارائه پاسخ يابيارزش

منظم  يطيمح جاديو ا ،يريادگي يبرا رانيساختن فراگ
و دادن پاداش  حيپاسخ صح را، تكر)10(آموزش يبرا

آنها به  حيصح ييگو پاسخپس از  رانيبه فراگ
 يقبل يها يريادگي انيارتباط م ي، برقرار )11(ها پرسش

 يها تياستفاده از واقع د،يبا مطالب جد رانيفراگ
و تكرار  نيتمر ،يريادگيشناخته شده و محسوس در 

 وننطبق قا). 12(گوناگون يها مطالب و استفاده از مثال
 ونديمطلوب رفتار، پ امديپ جهيدر نت كيپاداش ثراندا

طبق اين قانون اگر  شود يم رومنديمحرك و پاسخ ن نيب
در حضور يك محرك رفتاري انجام بگيرد و به نتيجه 

آن رفتار ) يعني پاداش دريافت كند(مطلوبي بيانجامد 
شود، يعني يك بار ديگر كه آن محرك ظاهر  مي آموخته

  .)13(اسخ داده خواهد شدشود به آن پ
 يبهداشت نيدر طرح رابط كياز قانون پاداش ثراند

 كياز  يافراد يبهداشت نيرابط. شود ياستفاده فراوان م
را توسط پرسنل  يمحل هستند كه موضوعات بهداشت

مردم  نياطالعات را ب نيو ا كنند يم افتيدر يبهداشت
. كنند افتيدر يكه حقوق بدون آن دهند يم جيترو
خانه بهداشت  ايك مركز يدر  يبهداشت نيضور رابطح

 يارتيز يمثالً به سفرها(آنها  قيبا تشو توان يرا م
كه سفرهاي  است نيمفهوم آن ا .داد شيافزا) بردن

باعث افزايش حضور ) پيامد مطلوب رفتار(زيارتي 
يك مركز يا خانه جلسات آموزشي رابطين بهداشتي در 

  .شود مي بهداشت
اهداف  قيدق انيچون ب يد است كه اقداماتمعتق نرياسك

تدارك  ،يو تأكيد بر اهداف به صورت رفتار يآموزش
و  يرونيب يها تيو تأكيد بر تقو تيتقو يها يوابستگ

مثبت و  يا چهره اناتيب ، يكالم شيمانند ستا هيثانو
نقش  ، دهيچياز مطالب ساده به پ يدهي آموزش سازمان

  ).14(دارد يريادگي نديدر فرا يمهم



  فريبا حقاني و همكاران  هاي يادگيري نظريه
 

  http://journals.mui.ac.ir )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/      1074

نسبت به استاد،  رانينظر مساعد در فراگ جاديا پاولوف
 قياز طر ياجتماع يها طيو مح يمواد درس

 يريادگي ندياصل در فرا نيتر آنها را مهم كردن يشرط
  ).15(داند يم

مانند  يخود بر اصول يمجاورت يريادگي هيدر نظر يگاتر
نظم در كالس،  ،ياهداف آموزش انيشروع آموزش با ب

ساختن آموزش  هيشب ده،يچيمطالب از ساده به پ آموزش
و تكرار در  نيتمر تياهم ،يواقع يزندگ يها تيبا موقع

 يها و پاسخ نيمع يها محرك انيم يتداع جاديآموزش، ا
به صورت روشن و  حيصح يها پاسخ ائه، ار)10(دلخواه

ي هر مطلب كل يواحدها ايواضح و مشخص كردن اجزا 
  ).16(كند يتأكيد م

صولي كه گاتري بيان كرده استفاده زيادي در تمامي از ا
شود يكي از اين اصول شروع آموزش با بيان  مي رشته

اهداف آموزشي است كه بيشتر اساتيد در هنگام شروع 
  .پردازند مي آموزش به بيان اهداف آموزشي

  
يي و پردازش گرا شناختي ها نظريهكاربرد : دسته دوم
  اطالعات

و  يمطالب آموزش انيارتباط م يارآزوبل بر برقر تأكيد
 دهي و سازمان بندي مربوط، طبقه يها دهنده سازمان شيپ

در ادامه، به  اتجزييدر ابتدا و  اتيكل انيارائه مطلب و ب
 هيدر نظر). 17(است يآموزش يمنزله اصول ارائه محتوا

باشد كه از  يميقابل ارتباط با مفاه يمفهوم يآزوبل وقت
فرد موجود است آن مفهوم  يدر ساخت شناخت شيپ

شده  گرفته اديبه مطالب  دار معنامطالب  يعنياست  دار معنا
 اي دار معنا ريكه مطالب غ يدر حال شود يمربوط م يقبل

به طور شوند يآموخته م وار يكه به صورت طوط يمطالب
در ذهن انباشته  گريكديپراكنده و بدون ارتباط با 

از مفاهيم اي  مجموعه دهنده سازمانپيش  ).18(گردند يم
مربوط به مطلب يادگيري است كه پيش از آموزش 

 ات تفصيلي آن مطلب در اختيار يادگيرندگان گذاشتهجزيي
يك مفهوم كليدي است كه  دهنده سازمان پيش. شود مي

نقش پيش . دهد مي پايه يادگيري مطالب بعدي را تشكيل
ي فراهم كردن مفاهيم مشمول كننده يعن دهنده سازمان

از مفاهيم بسيار جامع است كه مفاهيم اي  تدارك مجموعه
 .)18(گيرند مي و اطالعات كمتر جامع تحت شمول آن قرار

خواهد مفهوم فرهنگ يا كتاب لغت و  مي مثالً استادي
در . چگونگي استفاده از آن را به دانشجويان آموزش دهد

توضيحات زير  دهنده سازمان آغاز درس، به عنوان پيش
  :دهد مي اختيار آنان قرار را در
خواهيم بياموزيم كه يك فرهنگ چگونه كتابي  مي امروز

ما از اين كتاب تمام . كند مي يي به ماها است و چه كمك
آموزيم؛ از جمله عالئم  مي اطالعات مربوط به لغات را

اختصاري دستوري، امالي درست كلمات، ريشه لغات، 
ر درس امروز شما د. تلفظ درست كلمات و معني لغات

چگونگي استفاده از فرهنگ يا كتاب لغت را براي يافتن 
  .)18(گونه اطالعات خواهيد آموخت اين
درس  ع،يشا يها يماريب يولوژيدميدرس اپ ازين شيپ

را اپيدميولوژي است، اگر اصول  يولوژيدمياصول اپ
حفظ  وار يصرفاً طوط ها يماريب يولوژيدميدرس اپ ميندان
در ذهن نگه داشته  يتا مدت محدودو مطالب  شود يم
 يولوژيدميدر درس اصول اپ ريمثالً اگر فراگ. شود يم

متوجه نشده باشد و  يمفهوم دوره كمون را به خوب
نگرفته باشد و مدرس در درس اديكاربرد آن را 

كند كه دوره كمون  انيب عيشا يها يماريب يولوژيدمياپ
كه دوره  كند يفقط حفظ م ريروز است، فراگ 10سرخك 

مطلب  نياز ا يحيروز است و به درك صح 10كمون 
 يولوژيدميدرك بهتر درس اپ يبرا نيهمچن. رسد ينم
 ،يشناس درس حشره ديبا ريفراگ عيشا يها يماريب
. گرفته باشد ادي يرا به خوب يشناس انگل ،يشناس كروبيم

 توان ياز پشه آنوفل نم يبه عنوان مثال بدون شناخت قبل
. داد حيو راه مقابله با آن توض ايماالر يارميدر مورد ب
ها داشته  درس نياز ا يشناخت ساخت كي ديبا ريپس فراگ

منتقل  رانيمطالب را به فراگ يباشد تا بتوان به صورت
بلكه به صورت  ،نمود كه صرفاً دروس را حفظ نكنند
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اصل درس  نيبا توجه به هم.  رنديبگ اديرا آنها  دار معنا
 هياول يها كمك يالزم برا ازين شيپ يولوژيزيو ف يآناتوم
  .است

استفاده  يسازندگ هينظر يمهم آموزش يها از كاربرد يكي
آن  ل،ياص يها فيتكل. است لياص يها فياز تكل
 يزندگ يها تيهستند كه به موقع يريادگي يها تيموقع

آنها هستند  رندهيدر بر گ اياند   هيخارج از آموزشگاه شب
  ).19(يو نماد ينه انتزاع اند يو واقع ينيع يعني

اگر در  يشناس كروبيم ،يشناس مانند انگل ييها درس
 ريو سا كروسكوپيآموزشگاه و به كمك استفاده از م

بهتر باعث  يليشوند خ سيتدر ص،يتشخ يمواد الزم برا
 يدروس به صورت نظر نيا كه  اينتا  شوند يم يريادگي

 طيشت محواحد بهدا سيبهتر است تدر.  شوند سيتدر
 كيكه از  يديبازد لهيبه وس) آب هيتصف ستميس(

انجام  خانه هيدر محل تصف شود، يانجام م خانه هيتصف
 ستمياز س ييها كه سر كالس درس شكل نيشود نه ا

بهتر است  هياول يها واحد كمك. شود ميترس خانه هيتصف
 نيها و موالژها تمر ماكت يرو كيكه ابتدا در اتاق پرات

تا  گذراندهرا در اورژانس  يشود و سپس مدت الزم انجام
سر كالس درس به  كنيكار شود ل يواقع نيبا مصدوم

 كيفقط در اتاق پرات ايرا ارائه دادن  يمطالب يصورت نظر
همه اين . كند يرا حل نم يها كار كردن مشكل موالژ يرو

  .دنماي ها كاربرد تكاليف اصيل را منعكس مي نمونه
 يسازندگ هينظر يآموزش يها برداز كار ديگر يكي

منظور از . است يشناخت ياستفاده از شاگرد
با  يرياز راه درگ ران،ياست كه فراگ نيا يشناخت يشاگرد

با افراد  يو ضمن همكار ليو اص يواقعمسائل  و فيتكال
  ).19(بپردازند يريادگيبه  شتريمهارت ب يدارا

 است كه به يروش عال كي يشناخت  ياز شاگرد استفاده
و  يبهداشت روان يها از آن در درس توان يم يراحت
. هايي از آن شده است چنانچه استفاده  استفاده كرد كيژنت

 يكيژنت يها و مشاوره يعلت كه مشاوره روان نيبد
كه  شود يگرفته م ادي يبه درست يتنها در صورت كارآمد

و  شود آموخته،  در محل كار  ماهر استاد كيدر كنار 
  . دگرد آگاه ينون مشاوره آنها به خوباز ف ريفراگ

 يآموزش يكاربردها گرياز د نيياز باال به پا آموزش
از  رانيروش فراگ نياست كه در ا يسازندگ هينظر
و پس از آن به كمك استاد به  كنند يآغاز م دهيچيپ فيتكال

 فيتكال اتييمراحل و جز يريادگيكشف و 
  ).19(پردازند يم
  

  ي يادگيري اجتماعي ها هكاربرد نظري: دسته سوم
و رفتار  تيشخص تيو اهم يرفتار يبه الگوها بندورا

مناسب، مشخص كردن  يرفتارها تيتقو تيآنان، اهم
و استفاده از نمادها،  رانيجلب توجه فراگ ،ياهداف رفتار

اشاره  يبسط امكانات آموزش يبرا ها لميو ف ريتصاو
  ).20(اندد يمؤثر م يريادگيعوامل را در  نيو ا كند يم

 ،يريادگي نيتر بندورا مهم ياجتماع - يشناخت هينظرطبق 
از راه مشاهده  يريادگي. از راه مشاهده است يريادگي

 ،يسپار اديتوجه، به : است يچهار مرحله اصل يدارا
  ).19(زشيو انگ ينيبازآفر
 ياجتماعي بندورا در درس عمل شناختي هياز نظر استفاده
 فراگير از نحوه با مشاهده هياول يها و كمك ناسونيواكس

در  نيهمچن. افتد ياستاد اتفاق م توسط انجام عمل
 يمشاوره قبل از ازدواج با مشاهده چگونگ يكارآموز

، هنگام مشاوره دادن به افراد  مشاوره كارشناس بهداشت
و از اصول مشاوره  يبهتر يريادگي،  در شرف ازدواج

  .با مراجع انجام مي شودبرخورد  يچگونگ
 يورئاز ت يا شاخه ياجتماع -شناختي يتئور مدل

از اين مدل براي آموزش . است ياجتماع -يريادگي
  ).21(استفاده شده است دزياز ا يريشگيپ
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  پذيري آسيب     
  
  

  دبسندگيخو                     تر رفتار مطمئن
  
  
    

  )مدل تئوري شناختي اجتماعي(             
  
  
  
  

  اربرد نظريه فراشناخت ك: دسته چهارم
شناخت به فرايندهاي توجه به اطالعات، درك اطالعات، 
 رمزگرداني اطالعات و فراخواني اطالعات از حافظه گفته

فراشناخت به دانش فرد درباره چگونگي . شود مي
دانش فراشناختي شامل . شود مي يادگيري خودش گفته
 هدانش مربوط به خود يادگيرند) 1:سه نوع دانش است

هاي مطالعه،  ، عادتها ها، عالقه انمانند آگاهي از رجح
دانش مربوط به ) 2 ها و نقاط ضعف و قوت خودش هدف

از قبيل اطالعات مربوط به سطح  موضوع يادگيري
دشواري موضوع يادگيري و مقدار كوشش مورد نياز 

 دانش مربوط به راهبردهاي يادگيري) 3 براي يادگيري آن
  ).19(رست ازآنهاو چگونگي استفاده د

قابليت استفاده  ها مامي رشتهنظريه فراشناخت در ت
ولي بسيار كم در بهداشت عمومي مورد استفاده  ددار

گرچه بعضي از دانشجويان از . قرار گرفته است
جهت مطالعه و يادسپاري  اين نظريه يراهبردها
  نمايند ولي بايد اساتيد بدان توجه مي استفادهها  آموخته

  .كنند اي ويژه

  
  بحث

ي ها هدف از اين مطالعه بيان كاربردهايي از نظريه
 تيقابلها  اين نظريه. يادگيري در بهداشت عمومي بود

داشت كه با  ديام توان يرو م نياز ا. دارد يياستفاده باال
 يها هينظربا  علمي هيأت ياعضاآشنايي هرچه بيشتر 

 يسكال يها تيشناخت مذكور در اعمال و فعال ،يريادگي
كه از  ييبا توجه به رفتارها. شود يمتجل شتريآنان هر ب

از شد و با استناد به مقاالت،  دهيسر كالس درس د دياسات
استفاده  يدر بهداشت عموم ييرفتارگرا يها هينظر

تسلط  از يآن را ناش توان يمبيشتري شده است كه 
ضروري  .كشور دانست يدر نظام آموزشرفتار گرايي 

ها،  دانشگاه علمي هيأت يشنا ساختن اعضاآ يكه برااست 
و  يطراح يريادگي ديجد يها هيدر حوزه نظر ييها برنامه

از  يريگ و بهره ييآشنا نهيزم لهيوس نياجرا گردد تا بد
در  يريادگيو  ياددهي نديدر فرا ديجد يها هيانواع نظر
  .فراهم شود شتريها هرچه ب دانشگاه

  

  اتمعلومات واطالع-

  ي اجتماعي و خودتنظيميها مهارتايجاد  -

  ي اجتماعي و خودتنظيميها مهارتبهبود  -

  حمايت گروه همساالن -
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  گيري نتيجه
كـم   اريبسـ  يدر بهداشـت عمـوم   يريادگيـ  يهـا  هياز نظر

ــ شــود ياســتفاده مــ  نيــاز ا يياســتفاده بــاال تيــقابل يول
 يبهداشـت عمـوم   حوزه هاي مختلف از جمله در ها هينظر

 يآشـنا سـاختن اعضـا    يبهتر است كـه بـرا  . وجود دارد

 يهـا  هيـ در حـوزه نظر  ييها ها، برنامه علمي دانشگاه هيأت
 نــهيمز لهيوســ نيو اجــرا گــردد تــا بــد يطراحــ يريادگيــ

در  يريادگيـ  يهـا  هيـ از انـواع نظر  يريـ گ و بهـره  ييآشنا
  .فراهم شود يريادگيو  ياددهينديفرا
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Concrete application of learning theories in public health 
 

Fariba Haghani1, Habibollah Rezai2 
 

Abstract 
 
Introduction: Educational psychology researchers have examined learning from different perspectives and 
their findings for explaining learning phenomena have led to different theories.Each of these theories can 
provide principles, rules, and specific requirements for classrooms.This study aimed to provide some 
examples of applications of learning theories in public health. 
Methods: Some databases including Sid, iranmedex, irandoc and magiran were searched using key words 
such as social cognitive learning, learning theory, behavioral theory, cognitive theory, constructive theory, 
and Bandura and Ausubel. Some related books were also investigated. 
Results: The low of reward thorndike's used in correspond health project. Stimulus discrimination used in 
insectology for discriminated between insect. Learning – social theory used for instruction of prevention of 
HIV. Top- down instruction used in teaching of research method in health scinces.  
Conclusion:learning theories used very low in public health but these theories susceptible to use. It seems 
that it is best to plan and implement some programs in order to familiarize faculty members with learning 
theories. Thereby it can provide a context for application of learning theories in teaching and learning 
process. 
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